
" जागो ग्राहक जागो " 
१५ मार्च ‘जागतिक ग्राहक दिन’. 
 

  ग्राहक म्हणजे अशी व्यक्िी जी विशशष्ट मोबिल्याि एखािी िस्िू ककिं िा सेिा खरेिी 
करिे.आजच्या जागतिकीकरणाि आणण िाढत्या व्यिसायाि ग्राहक हा अतिशय महत्िार्ा भाग 
झाला आहे. व्यिसाय िाढिण्याच्या दृष्टीने आणण विकासासाठी ग्राहक हा आपल्याला िेिाच्या 
रुपाि दिसिो . व्यिसाय करि असिाना आपण कधीर् जाि, िय, शलिंग, विर्ारधारा कधीर् बघि 
नाही. ग्राहक हा बाजारपेठेिील आर्थचक उलाढाल आणण खरेिी विक्रीर्ा कें द्रबबिंि ूआहे. ग्राहकािंनी 
खरेिी केलेली िस्िु आणण िस्िूिंमधनू शमळालेलिं समाधान हे ग्राहक आणण व्यािसातयकािंच्या 
विकासासाठी पात्र ठरिे. 
 

विय,,, ग्राहकािंनो  खालील बाबी लक्षाि असू द्या……. 
 

१.’एक िस्िू खरेिी करा, एक मोफि शमळिा, अमुक खरेिीिर सोने र्ािंिीर् ेनाणे मोफि,फक्ि एक 
िस्िू खरेिी करा आणण िसुरी िस्िू घरी यया, एकार् ेपैसे भरा आणण िसुऱ्यार्ा ििेश मोफि 
शमळािा, र्हेरा ओळखा आणण लाखािंर्ी बक्षक्षसे जजिंका, भाग्यिान विजेत्यािंना कार, अशा अनेक 
जादहरािी आपण बघिो आणण काही र्कुािंमुळे ग्राहक यास बळी पडिो. अशा जादहरािीिंिर पुरेपूर 
अभ्यास करूनर् याि भाग घ्यािा. 
 

२.िस्िू खरेिी करिाना एम.आर.पी पेक्षा जास्ि रक्कम िेऊ नये  

 

३.कपड ेखरेिी करिाना ‘बाय िन गेट िन फ्री यासारखी िलोभने दिली जािाि त्याकररिा मूळ 
ककमिीर् ेबबल मागणे हा ग्राहकार्ा अर्धकार आहे. 
 

४.सोने खरेिी करिाना ग्राहकाने हाॅ लमाकच  कड ेलक्ष द्यािे. 
 

५. डबाबिंि असलेले खाद्य पिाथच यािंर्ी व्यिजस्थि पाहणी करणे आणण  एक्सपायरी डटे िपासूनर् 
ग्राहकािंनी िस्िू  खरेिी कराव्याि. 
 

६.पेट्रोल पिंपािर पेट्रोल भरिाना शूयय िपासूनर् पटे्रोल भरािे. 
 

७.काही िकुानिार कर िार्िण्यासाठी बबल िेण्यार्े टाळिाि ककिा बबल दिल्यास कर भरािा 
लागिो असे िे ग्राहकािंना सािंगिाि.पक्के बबल हा खरेिी करण्यार्ा पुरािा असिो म्हणून ग्राहकाने 
बबल घेण्यास विसरू नये. 
 



सरकार रेडीओ ,टेलीविजन, ििचमानपात्रािंच्या  माध्यमािून विविध जादहरािीिून ग्राहकािंना त्यािंच्या 
दहिासाठी जागरूक करि असिाि जसे की ‘जागो ग्राहक जागो’, ‘जन दहिाथच जारी ‘ …. ग्राहकािंनी 
जादहरािीिंद्िारे शमळालेल्या मादहिीर् ेयोग्य पालन करून त्यार्ा रोजच्या जीिनाि अिंमल करायला 
हिा. िस्ि ूखरेिी करिाना त्यार्ी पूणच मादहिी ग्राहकाने जाणून घ्यािी. यामुळे होणाऱ्या 
फसिणूकीिून  ग्राहक िार् ूशकिो. 
ग्राहकािंर् ेबाजारपेठेि दहि जपण्यासाठी अमेररकेर् ेमाजी अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी  यािंनी केलेल्या 
ऐतिहाशसक घोषणेनुसार  ग्राहकािंना सिंरक्षणार्ा अर्धकार,   मादहिी शमळिण्यार्ा अर्धकार,   तनिड 
करण्यार्ा अर्धकार  आणण ग्राहकािंर् ेम्हणणे ऐकून घेण्यार्ा अर्धकार 

 

 हे र्ार महत्िार् ेअर्धकार ग्राहकािंना िेण्याि आले आहेि. 
 

खपुिा आपण खरेिी करिािंना ककिं िा सविचसेसर्ा िापर करिािंना बऱ्यार् गोष्टी नजरिंिाज करिो ि 
हलगजीपणा करिो, आणण यार्ार् फायिा विके्रिा घेिो, त्यामुळे या ऑनलाइन खरेिीच्या जमाययाि 
आपण सजग राहायला हिे ि आपल्या दहिासाठी जे कायिे शासनाने केले आहेि त्याबद्िल 
जागरूक राहायला हिे….िर मग  

       ‘जागो ग्राहक जागो’ 
 

 

 
 


